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„DER ÖSTERREICHISCHE ESPERANTIST.“
Geleitwort von Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg.
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Der kühne Versuch der Esperantisten,
ii

jene Grenzen zu überwinden, die durch 
|ie Verschiedenheit der Sprachen gezogen 
sind, fand anläßlich des letzten internatio
nalen Esperantokongresses in Wien iiber- 

| zeugenden Ausdruck. Möge der Jubi- 
läumskongreß, den die internationale Espe
rantistenbewegung dm Jahre 1937 in 
Warschau feiert, abermals ein schöner Er
folg werden.

Mit besonderer Freude gedenke ich hier 
[der Verdienste, die sich die österreichische 
Esperantobewegung unter Führung ihres 
Präsidenten erworben hat. „Der öster
reichische Esperantist“, der nunmehr in 
erweiteter Form in 60 Länder hinausgeht, 
hat sch o n  bisher viel dazu beigetragen, 
im Auslande falsche Vorstellungen über
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Oesterreich zu berichtigen und unserem 
Vaterlande Freunde zu werben. Ich be
grüße es, daß er nunmehr in verstärktem 
Maße sich anschickt, in aller Welt das 
Interesse des Esperantisten und seiner 
Freunde für die Kultur und die Schön
heiten unserer Heimat zu wecken und das 
österreichische Volk und seine Eigenart 
den Angehörigen .anderer Völker näher
zubringen. Das ist der richtige Weg, um 
zur Völkerverständigung zu gelangen.

Der Esperantistenbewegung und ihren 
Mitgliedern als Pionieren auf dem Wege 
zur Befriedung der Völker wünsche ich 
allen Erfolg für die Zukunft. Sie haben 
ein Anrecht darauf, daß die Oeffentlichkeit 
ihrer stillen und doch so fruchtbaren 
Arbeit mit Interesse begegnet.

„AUSTRIA ESPERANTISTO.“
Akompanaj vortoj de Federacia Kanceliero de Aüstrio D-ro Kurt Schuschnigg.

La kuraĝa provo de la esperantisto), superi tiujn limojn, kiuj estas starigitaj pro la diverseco de la lingvoj, trovis okaze de la lasta 
intemacia Esperanto-Kon greso en Wien konvinkan esprimon. La Jubileo-Kongreso, kiun la internacia Esperanto-movado en la 
jaro 1937 festos en Varsovio, denove fariĝu bela sukceso.

Kun speciala ĝojo rni memoras je di tiu okazo pri la meritoj, kiujn Ja aüstria Esperanto-movado akiris al si sub la gvidado 
de sia prezidanto. „Aüstria Esperantisto“, kiu nun en pli granda amplekso eliras en 60 landojn, jam ĝis nun multon kontribuis 
ai ĝustigo de falsaj ideoj pri Aüstrio en la eksterlando kaj al varbado de amikoj por nia partolando. Mi ĝojas, ke ĝi nun en pli 
granda dimensio komencas veki en la tuta mondo la intereson de la esperantistoj kaj de iliaj amikoj por la kulturo kaj la belaĵoj 
de nia patrolando kaj pli proksimigi la aüstrian popolon kaj ties individuecon al la anoj de aliaj popoloj. Tio estas la ĝusta 
vojo, per veni al la inierpopola kompreno.
Al la Esperanto-movado kaj al ĝiaj membroj kiel pioniroj sur la vojo al la interpaciĝo de la popoloj mit deziras ĉi-un sukeeson 

oor b «M nb fpmm Ili meritas ke la oublika opinio interesieu pri ilia modesta sed tarnen tiom fruktodona agado.



ŝtata vivo, ne estu konsiderata kiel ne- 
demokrata elemento, sed nur kiel mem- 
kompreneblo. Kie en la mondo ekzistas 
unuiĝo aŭ societo, kiu permesas al siaj 
kontraüuloj kundecidon en la ordigo de 
la societaj aferoj? Kaj kial ĝuste la ŝtato 
faru tiurilate escepton kaj faciligu la disigan 
kaj detruan laboron de siaj kontraüuloj?

Kontraü tio oni povus argumenti: La 
aneco al iu unuiĝo estas libervola, sed la

Aüstrio estas autoritata ŝtato, sed ne 
diktatora rt îmo. Tiu konstato signifas en 
sia unua parto malakcepton de tiu pseüdo- 
dernokratio de iani antaue, kiu ja ŝajnigis 
al la aüstria popolo, havi la rajton je 
kundecido en politikaj aferoj, sed efektive 
t stas nenio alia ol la parlamentara formo 
de batalo pri potenco de ekonomie inter- 
esitaj grupoj en la ŝtato kaj pro la ŝtato.
Ln sia dua parto tiu konstato signifas 
malakcepton de ĉiu- 
speca popolfremda au 
ec kontraupopola per- 
forto: La aütoritata re- 
gistaro de Aüstrio ne 
estas autokratio sed ĝi 
estas pri siaj agoj en- 
tute respondeca.

Kiam kanceliero Dr.
Dollfuß komencis nov- 
konstrui la aüstrian 
ŝtaton sur profesi-kor- 
poracia bazo, li devis 
krei institucion, de- 
stinatan por anstataüi 
la antaüajn partiojn. La 
ideo, grupigi la en 
klasoj kaj partioj di- 
sigitan aüstrian popol- 
on ĉirkaŭ la naturaj 
centroj de la societo,
Cirkaü Jaboro kaj pro- 
fesio, estis unuavice so- 
ciala, ekonomia ideo. 
öi nepre postulis po- 
litikan kompletigon, por. 
eviti, ke la autoritata 
Stato fariĝu diktatora
reĝimo. Historia bildo: Akcepto de la reprezentantoj en la Internacia Konferenco „Esperanto en

Fctn • lernej°jn kaj la praktikon“ 1934 en la salonegoj de Instruministeriejo. Sidantaj: de md.:
. . . . ‘ . ‘ . ’ kalk. kons. R. M. Frey; prof. d-ro Cklo Bujwid-Kraköw; tiama kanceliero d-ro ENGELBERT

transigi la funkciojn de ix>LLFUSS f, FONDiNTO DE PATRIOTA FRONTO; kortega konsilisto Hugo 
la politikaj partioj al Steiner, prez. de la Konferenco; tiama instruministro kaj nuna kanceliero d-ro KURT 
la profesiaj korporacioj. VON SCHUSCHNIGG, GVIDANTO DE PATRIOTA FRONTO; direktoro Robert 
Car estis ĝuste la inter- Kreuz t ;  sekcia ĉefo d-ro Fr. Uebelhör.
inikso de ekonomiaj 
interesoj kun politikaj motivoj, kiu sia- 
tenipe venenis la politikan vivon en 
Aüstrio. Purigi la politikan vivon, tio estis 
la eelo de kanceliero Dollfuß; kaj tio ne 
estus sukcesinta, se la politikaj partioj 
estus restariĝintaj en la profesiaj kor
poracioj. Tiuj-ĉi devas — lau la inten- 
coj de Dollfuß — reguli aütonomie siajn 
proprajn kaj al ili esencajn aferojn, sed ili 
ne enmiksu sin en la politikon.

Estus estinta simple — eĉ tro simple — 
lasi la formadon de la politika volo nur 
al la respondecaj reprezentarftoj de la 
politika potenco. Aüstrio estus facile 
povinta imiti la ekzemplojn, kiuj jam sur- 
paŝis tiun vojon. Sed tiu-ĉi solvo ne estus 
konvena al la naturo de laüstriano. Tial 
Dollfuß kreis Patrolandan Fronton kiel 
solan reprezentanton de la politika volo en 
la Stato. Kundecidi en politikaj aferoj estas 
rajto de ĉiu, kiu havas pozitivan koncepton 
pri la Stato kaj volas labori por sende- 
penda, kristana, germana, laüprofesie 
organizita Aüstrio.

lom pripensante oni komprenas, ke la 
limigo de la rajtigitoj al kunlaboro en la

Stataneco estas ennaskita. Nu, oni do 
montru al ni la demokratan staton, kiu 
toleras partion kun programo pri detruo 
de la Stato.

Dua argumento: Patrolanda Fronto
estas la sola representanto de politika 
volo; kiu havas alian koncepton pri la 
Stato, do ne havas la eblon de politika 
organizo.

Ankaü tiu argumento estas refutebla. La 
kadro de la Patrolando Fronto estas tiom 
vasta, ke ĉiuj opinioj kaj tendencoj, supoze 
ke ili ne neas la Staton, trovas en ĝi 
spacon. Ano de Patrolanda Fronto povas 
estis monarĥisto aü respublikano, li povas 
sin deklari por la germana popolo aü por 
iu nacia malplimulto, li povas aparteni al 
ĉiu agnoskita religia komunumo, sen sperti 
pro tio domaĝon en siaj politikaj rajtoj.

Fine estas pridubata entute la ebleco 
formi politikan volon. Se oni komprenas 
sub tio la rajton krucsigni balotilon post 
akra elektobatalo, kies lastajn impulsojn la 
simpla viro neniam komprenos, ne konante 
la sekretajn fadenojn, kondukantajn de la 
ekonomiaj potencogrupoj al la politikaj

partioj, se oni rigardas tiun solan rajton 
de la Statano de iamaj tempoj kiel ,Jor- 
madon de politika volo“, tiam tiu-ĉi dubo 
estas prava. Ankaü alia rajto ne pfa 
ekzistas en la aütoritata Stato: La rajto de 
la deputitoj, prezenti sub la ŝirmo d 
l’imuneco ne plenumeblajn postulojn kaj 
ataki la registaron por konservi al si 
favoron de la elektantoj.

Kontraüe en la aütoritata ŝtato cm|
Statano rajtas en lal 
kadro de PatrolandJ 
Fronto eldiri libere kal 
sen ia malhelpo siaj 
dezirojn kaj plendoj 
Li kompreneble ĉe t 
observu la decajn f 
mojn kaj ne perdij 
en demagogiaj frazaj 
Sed li povas esti cert 
ke liaj deziroj est 
akceptataj kaj laue 
plenumataj. Sen grau 
parlamentaj debatoj, 
patosaj paroladoj, dira 
aj nur por la amas 
Eble en tiu instituci 
leĝe fiksita en la int 
vena rajto de P. 
enestas pli da dem 
k rat io ol en la elektj 
bataloj de l'antaq 
tempo.

Sed la politiko ja ii 
estas precize limigil 
kampo, ekzistanta rai 
por si mem. öi tuŝa 
ĉiujn vivosferojn, ĝi iij 
fluas ciujn vivomart 
festadojn kaj estas rec 
proke influta de ili. S 
ni do parolis pri 1 
disigo de politiko ki 
ekonomio, tio timp 
signifas, ke per

profesi-korporacia novkonstruo estu f 
rigata la malutila perforta plenumigo 
ekonomiaj interesoj per politikaj poten 
rimedoj — alie dirite: la korupto 
la Stata vivo. Sed per tio ni ne intenc 
pledi por iu „vivisekco“ de la ŝtato. L 
efektivaj, naturaj interrilatoj de la diversaj 
vivosferoj ne devis esti malligataj, ankai 
ne malfirmigataj. Nur la nenaturaj inter 
miksoj devis esti forigataj, tiuj intermikso; 
kiuj igis la politikan vivon ne travidebl. 
kaj korupta.

Ankaü el la vidpunkto de la profesiaj 
korporacioj ekzistas specialaj politikaj pro 
blemoj, pri kiuj P. F. estas kompetanta 
Por solvi tiujn problemojn estas fondita 
la subfakoj de la P. F.: La poroficeja 
organizajo, kaj la porentrerrena organi- 
zajo. La unua defendas la rajtojn de la| 
oficistaro, la alia zorgas en a unuopai 
entreprenoj por la realigo de la socialaj 
principoj, sur kiuj baziĝas la nova Aüstrio.|

Sed ankoraü pli vasta estas la taskaro 
de P. F. öi ne elĉerpiĝa- pritraktante 
aktualajn politikajn problemojn; la repre 
zentanto de la politika vcb interesiĝas

r

Aüstria Esperantisto

Patriota Fronto de Aüstrio.
Originala artikolo de Hans von Becker, estro de varbooficejo de P. F.

Trad. kaj prelegita el Radio-Wien de ofickons. Carl von Gasperini.
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ikaŭ pri 
:tas fondir

estonteco de la popolo. Tial 
la kromverkoj de P. F., kiuj 

rgas pri 'a familio kaj la idaro: La 
rpatrina helpverko“, la „porinfana 

kaj la organizaĵo „Oesterr. 
Aŭstria Junularo.

La porpafrina  helpverko celas protekti la 
ilion kiel ĝermon de la ŝtato: la verkon 

btenas h e lp a n te  kaj kompletigante la
rvirina re fe ra to  de P. F.
La p o r ir ia n a  ferioverko ebligas al la 
andurba junularo surkamparan restadon, 
rgante tiamaniere pri bona sanstato de
idaro.

La fron tverko  „Aŭstria Junularo“ edukas 
junularon al fideleco al la ŝtato kaj al 
o al la patrujo, metante per tio funda- 
ton p o r  nova generacio, kiu nenion 

u scias p ri la fatala malunueco, je kiu 
patru jo  suferis dum tiom da jaroj.

Nova kaj grava verko estis kreata en la 
tverko „Nova Vivo“. En tiu ĉi verko 
iĝas ĉiuj ideoj kaj institucioj, kiuj 

ns la nepre necesaj vivokondiĉoj mon- 
s la vivocelon koncernantan la tutan 
on, ne nur la produktantan kaj la 

litikan homon.
La frontverko „Nova Vivo“ plene meritas 
n nom on. Io vere renoviganta estas al 
esenca. öi estas pli ol nura „utiligo de 
tlabora tempo“, kvankam ĝi en la 

aktiko ĉefe celas, ebligi al la ŝtatano 
venan utiligon de lia postlaboro tempo, 
liaj ripozhoroj.

Sporto, vojaĝado, migrado, sed ankaü 
o, muziko, diletanta teatro apartenas al 
taskaro de la „Nova Vivo“. Io esenca 
nkus al la tipa aüstrieco de P. F., se 
institucio „Nova Vivo“ ne estus estinta 
ita. Car estas esence tipa por l’aüstriano, 
li ne nur produktas kaj laboras, sed 
au formas sian privatan vivon kaj el 

utiligo de sia libera tempo ĉerpas efikajn 
rtojn por la ĉiutaga vivo.
Oni povas dum horoj fari iun laboron 
j forgesi ĝin post laborĉeso. Sed oni 
povas dum horoj esti aüstriano kaj por 
resto de la tago eliĝi el la popola kaj 

ata komuneco. Tion ekkoninte, „Nova 
ivo“ volas servi la aüstrian popolon dum 

libera tempo. Notu bone: Servi, sed 
ute ne forpreni ĝian liberan tempon kaj 
eti ĝin ankaü post laborĉeso sub ian 
:vigon.
La transpreno de „Aüstria porarta 

tentro“ ebligas al tiu frontverko peri la 
lizitadon de artaj institucioj precipe de 
featroj je malaltigita prezo. La fundamento 
|or p o p u la ra  diletanta teatromovado estis 
treata. Senmonaj oficantoj de P. F. ricevas k „Nova Vivo“ la eblecon de senzorga 
Ibertempo. La migrado kaj vojaĝado 
tstas kulturataj same kiel ĉio, kio celas 
ja korpan plitaügigon.

Estu v ere  nova vivo, kiu ĝermas kaj 
krĝonas en la nova Aüstrio. Cio ebla estas 
iarata, p o r  ke pli kaj pli praviĝu la poeto 
dirante: L’aüstriano havas patrujon, li 
amas ĝin kaj plenmotive amas ĝin!
Tiel P. F. estas ĉionampleksanta or- 

lanizajc kiu ne nur la politikan homon, 
ied en >ubfakoj kaj helpverkoj ekprenas la 
tutan ho m o n , ligante lin al la patrujo. La 
tnaniero, ;aü  kiu tio okazas, tarnen montras, 
ie la ruL <-blanka-ruga rubando ne signifas 
iun deviron, sed la liberan, veran amon al 
ia patro ando AÜSTRIO.

Vojo kaj celo de la austria ekstera politiko.
Laü la informoj de Federacia KanceLierejo „Bundeskommissariat für HeiinatdiensfN

Nia ekstera politiko havas du celojn: 
Konservado de nia ŝtata memstareco kaj 
konservado de la eüropa paco.

Ci tiu celado estas la eksterpolitika 
testamento, kiun heredigis al ni la renovig- 
into de Aüstrio, la elmondiĝinta kanceliero 
d-ro Dollfuß kaj kiun daürigas rektlinie 
kaj neŝanĝite lia sekvinto kanceliero d-ro 
Schuschnigg.

Estas thistoria kaj politiko centfoje kon- 
statita fakto, ke Ja aüstriano pro siaj ecoj 
kaj maniero estas farinta al la germanismo 
netakseblajn pionirservojn kaj ankoraü 
estas destinita fari tiajn. Tion la aüstriano 
nur kapablas fari estante sendependa 
aüstriano.

Kun ĉi tiu unua celo ankaü la dua estas 
nedisigeble ligita: la konservado de la 
eüropa paco, kaj ĉiu scias, ke Aüstrio ĝuste 
pro sia energia politiko konceme sian 
sendependecon grandparte, ja eble en de- 
cidiga mezuro kontribuis al la konservado 
de la eüropa paco.

Okaze de la Konferenco de la tri ŝtatoj 
Aüstrio, Hungarujo, Italujo nia ŝtat- 
sekretario por eksteraj aferoj d-ro Guido 
S chm id t diris: „Du fortaj kolonoj portas 
la politikon de Aüstrio: la neskuebla volo, 
konservi nian sendependan ekzistadon kaj 
fortigi ĝin — ĉi tiu fundamenta regulo

felice Cesis esti problemo kaj fariĝis jam 
dogmo de la internacia vivo — kaj nia 
senlaca celado, plifortigi la rilatojn de 
amikeco kaj kunlaboro kun ĉiuj civilizitaj 
ŝtatoj, speciale kun niaj najbaroj.“

La aüstria-germana kontrakto de 11. julio 
pritraktas en siaj tri punktoj la rekonon 
de la plena ŝtata sendependeoo de Aüstrio 
flanke de la Germanregno, la rezignon pri 
enmiksado en la internan politikon de la 
alia ŝtato, je kiu okazo la aüstria naci- 
socialismo precize estis deklarita flanke de 
la Regno kiel nura intempolitika afero de 
Aüstrio, kaj fine la deklaro de ambaüflanka 
preteco, aranĝi tiujn rilatojn, kiuj estas 
naturaj inter la du germanaj ŝtatoj.

La julio-kontrakto estas preskaü la 
laüvorta plenumo de la Dollfuß-programo, 
la senescepta plenumado de lia politika 
testamento.

La senlaca kaj firma volo je plukonstruo 
flanke de la patrolanda Aüstrio ne nur 
sukcesis en Aüstrio mem, sed ĝi trovas 
ankaü ĉe la kompetentaj instancoj de la 
Gennana Regno ĉiam pli da kompreno.

Ankaü la pliintensigo de la reciprokaj 
ekonomiaj rilatoj estas atingita, kaj la 
normaligo de la aüstri-germanaj rilatoj 
estas sur la ĝusta vojo.

La urbestro de Wien skribas al Japanujo en Esperanto.
Al Nagoja Esperanto-Ligo en Nagoja, Japanujo.

Tre estimataj sinjoroj!
Mi ricevis vian ŝatatan leteron, per kiu vi min invitis al partopreno en la Pacifico-Ekspo- 

zicio, okazonta en printempo 1937 per helpo de Esperanto en via urbo.
Mi dankas pro via afabla invito kaj salutas la japanajn esperantistojn, kiuj venös al 

Nagoja, kaj ciujn aliajn vizitantojn de ĉi tiu grava aranĝo plej sincere.
Mi estas konvinkita, ke Esperanto multon kontribuos, 1 igi pli intimajn spiritajn kaj 

kulturajn rilatojn inter la urboj de okcidento kaj tiuj de la malproksima oriento.
Al la Ekspozicio mem, kiu servu al la paco, mi deziras plenan sukceson.
Wien, 4. januaro 1937. La Urbestro de Urbo Wien: 

Richard Schmitz.

Mondlingva demando en 
australia Senato.

En aügusto 1936 okazis en Kopenhagen 
mondlingva konferenco, invitita de Inter
national Auxiliary Language Association
(IALA). S-ino Morris, edzino de la usona 
ambasadoro en Bruxelles, scipovante ankaü 
E.-on, estas la animo de IALA, kies 
speciala flanko estas la scienca esplorado, 
kiu lingvo aü lingvoprojekto estu generale 
enkondukota.

Senatano Abbott en Aüstralio okupas sin 
pri la sama problemo sed laü la praktika 
flanko. Lia propono, ke la registaroj de 
la mondo faru intemacian Konvencion pri 
la instruado de unu lingvo (ĉu nacia aü 
alia) en ĉiuj lemejoj de la mondo, por ke 
la homoj de diversaj nacioj komprenu sin 
reciproke kaj por ke per tio estu kreata la 
fundamento por pli konstanta paco, estas 
en la Aüstraiha Senato akceptita per 
19 kontraü 5 voĉoj. La propono estu 
submetota al Ligo de Nacioj.

Kelkaj frazoj el la parolado de s-ro 
Abbott antaü la Senato: „La radio-
inĝenieroj brupetegas ĉi tiun idealajon. 
S-ro Fisk (Amalgamated Wireless) atent- 
igas, ke 150 milionoj da homoj estus 
alparolataj en siaj propraj hejmoj, se ili

komprenus komunan lingvon.“ „La temo 
tuŝas ĉiun personon en la mondo, ĉiun 
lartion en la mondo, Ĉiun entreprenon en 
a mondo. Ni ne povas havi intemacian 
komercon kaj firman interrilaton inter la 
mondnacioj, se ni ne havas pacon; ni nur 
havos pacon ĝis kiam ni havos intemacian 
komprenon, kiu ekestos nur pere de inter
nacia interkomprenilo! Ci tio ne estas nura 
revo de fantaziulo; ĝi meritas la atenton 
de popoloj tra la civilizita mondo. La nuna 
japana ĉefministro, dum li estis ministro 
por eksteraj aferoj, diris, ke komprenmanko 
naskas suspekton kaj malamon inter nacioj 
kaj ke ĝi estas la plej produktema kaüzo 
de milito. ... Se la mondnacioj konsentos 
la principon de mia propono, ili povos 
plenumi ĝin tiel facile kiel ili efektivigis 
Intemacian Patent- kaj Poŝt-Konvenciojn. 
... La mondo serĉas vojon al paco. Cu 
ni devas malagi nur pro timo, ke tiuj, 
kiuj nin ne komprenas, mokridus pri niaj 
klopodoj? Aŭ ĉu ni, pere de nia voĉdono, 
elsendu Ideon en la mondon? Mi sola ne 
kreis la ideon. öi estas Voĉo, kiu aŭdiĝas 
en multaj mondpartoj. Cu ni ne elsend-u 
al la Vokantoj mesaĝon de subteno en ĉi 
tiu movado?“

Ni esperu, ke Esperanto fariĝu ĉi tiu 
lingvo! Red.
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MAustria Länderbühne“ de Patriota Fronto (V. F.) helpverko „Nova Vivo“
Originala artikolo de d-ro Rudolf Henz, federacia gvidanto de V. F.-helpverko „Nova Vivo“.

Trad. kortega kons. d-ro Oskar Basti.

En la iarĝa kadro de la diversaj aranĝoj 
cn granda formato de V. F.-helpverko 
„Nova Vivo“ „Austria Länderbühne“ (mi- 
grairta teatro por la aüstria landaro) 
transprenis antaü du monatoj, jam okaze 
de ĝia fondiĝo kaj organizado, ege vivantan 
kaj urĝe necesan kulturtaskon en la nova

o  v >f  V.  y;

Li transportveturilo de „Länderbühne“ , kiu enhavas la 
dekoraciojn, koatumojn ktp. por la unuopaj prezentadoj, 
»ur apeciala vagono de Aüstriaj Fedcraciaj Fervojoj. 
Antaü gi la adminiitranta dircktoro de „Landerbühne“

Julius Egon Kaiser.

Aüstrio. Oni do devis vidi en la lastaj 
jaroj üiara pli kiel mekanikaj reproduktaĵoj 
de muziko kaj teatro iom post iom forŝovis 
la vivantan kaj plastikan prezentadon. Al 
la loĝantaro de la grandurbo, se ankaü 
ne al ĉiuj sooialaj ldasoj, estas ebligate, 
viziti teatron kaj koncerton, sed por la 
eksterurba loĝantaro restis ĝis antaü mal- 
longa tempo, krom sporadaj aranĝoj 
plejofte en primitive artista maniero, nur 
raaio kaj kinoteatro. Ci tiun ĉiam pli forte 
efikantan malbonon forigi oni komencis 
antaü du monatoj kaj fondis „Länder- 
bühne“, prezentata de alta artista talento 
kaj gvidata de eminentaj reĝisoroj. , Same 
migrantan kaj artiste eminentan teatron 
oni trovas jam en Oermanlando kaj en 
Itallando, kie iili plenumas sian kulturan 
mesaĝon grandmezure.

Länderbühne en Aüstrio, verko de Patro- 
landa helpverko „Neues Leben“, nun 
ekzistas pH ol du monatojn kaj dum oi tiu 
tempo estis en 45 lokoj kaj dönis pli ol 
220 teatroprezentadojn. En multaj lokoj la 
aktoroj ludis 2—3 foje. Jam la reĝisora 
iboro de Länderbühne, en kiu parto- 
renas kortega konsilisto Franz Herterich, 
a prezidanto de „Ring de aüstriaj teatro- 
aktoroj“ Hans Homma, la gvidanto de la 
majstroklaso por dramarto en la ŝtat- 
akademio prof. Klitsch, Otto Löwe, prof. 
d-ro Hans Nüchtern kaj Herbert Waniek, 
donas al la ĝis nun eble ne ankoraü 
informita publiko la certan garantion pri 
la altranga kvalito de la prezentadoj kaj 
pri la serioza celado al nova kultura 
trapenetrado de la loĝantaro en la pro- 
vincoj.

Öis nun la estraro organizis 3 rondirajn 
vojaĝojn, el kiuj la tria daŭras ĝis mezo 
dejanuaro.

Ln Ĉiu tia vojaĝo partoprenas vojaĝ- 
gvidanto, inspektoro, 12 aktoroj, sufloro 
kaj 6 surscenejlaboristoj. Ce la lasta vojaĝo 
jam kunagis kapelestro kaj malmultnombra 
orkestro. Car tiu ĉi sufiĉe granda nombro 
de personaro estas multekosta, sed ankaü

C

vojaĝteknike necesigas grandajn postulojn, 
la estraro decidis, organizi tiajn vojaĝojn 
kun pli malmulta personaro kaj pH mal- 
granda dekoraciaro, kiuj povos alporti 
aüstrian arton ankaü en la plej mal- 
grandajn valojn de nia patrolando.

Kia alta idealismo plenigas aktorojn kaj 
kunlaborantojn de Länderbühne pruvu la 
fakto, ke ili facile kaj volonte venkas ĉi 
tiujn certe grandajn vojaĝ-lacigojn, ĉiamajn 
scenejprovojn kaj la nesufiĉan ekipon .de 
la scenejo mem. Spite oiuj malfacilajoj de 
migranta teatro la aktoroj donas pre- 
zentadojn, kiuj renkontäs ĉiuloke rekonon 
kaj entuziasmon. En ĉiuj gazetoj oni 
povas legi en objektiva kritiko laüdon kaj 
aprobon por la aktoroj kaj teknikaj kun- 
laborantoj; la nombro de la vizitantoj ĉiam 
kreskas, ja en multaj lokoj jam longan 
tempon antaü alveno de la teatrosocieto 
ĉiu sidioko estas forvendita. Sed ne materia 
avantaĝo stimulas la personaron al ĉi tiuj 
bonegaj prezentadoj, sed la kontentiĝo 
kapabli peri al la brava. aüstria kam- 
paranaro vere aüstrian kulturon; kiel 
feliĉaj estas niaj aktoroj kaj ĉiuj kun- 
laborantoj, se la publiko entuziasme kaj

La aktoraro forveturas. De md. l-inoj Rosl Sladek, Anny 
Steidtner, Erna Perutka, s-roj Hannes Dunkel, Louis 
Mitznek, Valentin Lackner (sursceneja laboristo); antaü

la vagono J. E. Kaiser.

plene de anima travivajo ioriras de 
prezentado kaj brilaj infanokuloj rig; 
al la scenejo kaj sekvas kun eksai 
ruĝaj vangoj la prezentadon de 
fabelo.

Jam je la dua aü tria posttagmi 
ĉiutage komenciĝas la fabelprezenta<k)j,

*

1

Af i
m

Scenej-bildo el la komedio de Gottfried Ephraim Lessing 
„Minna de Barnhelm“. De md. Susi von Almaszy, 
Emmy Rügemann, Otto Löwe. Foto: P. Macku, Wien, 18.

Scenej-bildo el la dramo de la aüstria klasikulo Fn 
Grillparzer „La ondoj de la maro kaj de lai 
De md. Louis Mitznek, Rosl Sladek, Franz Kuta 

kaj kuŝante Gustav Elger Zillinger.
Foto: P. Macku, Wien, ll

la kvina sekvas por lemantoj la prezentai 
de kilasika teatrajo kaj je la oka la v< 
sperprezentado. Je la duono post la del 
nokte la aktoroj finis sian laboron kaj 
teknika personaro, kiu komencis sk 
laboron frumatene, daŭrigas ĝin ĝi 
meznokto; ne ihavante surlokan seeneji 
la arte konstruita scenejo devas esti 
konstruata, la lumigadinstalajoj demuntat; 
la kostumoj plej zorgerne konservat;
kaj la dekoracioj enordigataj. Kun la 
koracioj dumnokte rulas la dekoracivagi 
(1. bildo) al la stacio, por atingi frumatf 
jam la novan prezentadlokon. öis tiai 
niaj bravaj pioniroj de Land erb ühnc povj 
ripozi.

Dum la dek semajnoj de la ekzistas 
de Länderbühne okazis naü unuaj prej 
zentadoj, nome „La ondoj de l’maro kaj 
de l’amo“ de Grillparzer, „Minna de Bam< 
heim“ de Lessing; el amuzteatrajoj 
„Brandner Kaspar rigardas en la paradi- 
zon“ (de Josef Maria Lutz), „La insulo* 
(Harald Bratt), „La disŝirita virol 
(Johann Nestroj); je fabeloj „Ruĝkapulino1 
„Dornrozetulino“, „Sinjorino Holle“, 
oni donas raporton pri la taskoj kaj 
laboroj de Oesterreichische Länderbühne, 
oni ne devas forgesi pri la multaj, bravaj 
volontuloj, kiuj en plej malegoisma manierol 
servas al la celoj de Länderbühne, la 
administrantoj de V. F.-verko de ,Nova 
Vivo“, la kulturreferantoj, la distrikta'! 
kaj lokaj gvidantoj de V. F. kaj multaj 
nenomitaj.

Ci tiu raporto altiru ankoraü multajr, 
milojn kied favorantojn kaj adeptojn dt 
Länderbühne, por ke ĉi tiu verko kreski: 
kaj ligu per la komuna travivajo de la 
komuna admiro al niaj hejm'.mdaj poetoi 
kaj artistoj unuigan ligilon al nia patrujc 
AOSTRIO.

Spritajoj. . .
En gastejo.

„Kiel mi vidas, vi havas bonesnn apetitffli.“
„Ne menciinde, vi nur rigardu, kiam mi 

estas gasto.“
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Eminentaj virinoj aŭstriaj.
Parolado el Radio-Wien, farita de prof. d-ro Brunhilde Flasch la 8. de januaro 1937.

itaŭ ol ni ârolu pri aŭstriaj eminentaj 
j, ni deziras konstati, en kio vera 

.jteco de virino sin prezentas. Certe 
Sur povas csti la plenumo kaj realigo 
|la sankta ideo, laŭ kiu Di-Kreinto ĝin

giganta respondeco, ŝarĝita sur la virino, 
laŭ kiu ŝi povas pruvi veran eminentecon. 
La virino restu radiko laŭ sia destino kaj 
ne d*ziru fariĝi krono, ĉar alie la vivo 
en la arbo mortus. Kaj kiam Ja virino 
forlasos la servadon al la homaro, la 
homaro ne plus servados al Dio kaj tio 
signiios pereiĝon. La servema sintenado 
de la virino ja devas esti modelo por la 
servema sintenado de la tuta homaro al 
Dio. Tiel ni prijuĝas kaj asertas la inan 
subiĝon kiel nature donitan indon. Kaj la 
lasta kompletiga eco estas la kun-agado 
de la virino en la agado de aliaj. En la

agado de la virino la plej bona estas, ne, 
ke ŝi memstare agas, sed kun-agadas. Por 
tio kaj nur por tio la viro bezonas Sian 
subiĝon, ĉar la kim-^gado de la virino 
estas necesega por la viro; per Ĉi tru

Alwine Dollfuß, vidvino post nia martira 
d-ro Engelbert Dollfuß, ĉeestas la 

de la sonoriloj por Seipel-Dollfuß- 
Inter la sonoriloj s-ino Doll

fuß, md. fiia filineto.

Ck) tiuj virinoj estos la plej eminen- 
khij plej fidele plenumas la taskon, 

por ili de la Providenco. Medi- 
pri la rolo de la virino, ni vidas la 

de la virino en la homaro kiel 
tiun de la viro kiel la kulminacion. 

vera eminenteco virina ne prezentiĝas 
ĉar laŭradike ĝi kreskas en la 

en la nevideblan malhelon de 
tero. Do la unua eco de la 

estu la sindediĉo al nepublikeco. Kaj 
dua eco karakteriza venas el la medi- 

ke ĉiuj estaĵoj, vivaj kaj senvivaj, 
servi harmonie unu la alian: la tuta 
servas al Dio kaj la unuopaj estaĵoj 

! ŝtono, planto, besto, homo servas unu 
alian. Do ni konstatas, ke ia dua eco 
la virino estu la sindediĉo al servado. 
ĉi tiuj du ecoj montriĝas la vere

Federacia kanceliero d-ro Kurt von Schuschnigg 
en sia hejmo. Sidantaj s-ino Herma von 
Schuschnigg, sekve de akcidento elmondiĝinta,

kaj filo Kurt.

Princino Fanny Starhemberg parolas al la 
virinoj en Viena distrikto Ottakring.

kunagado la virino estu la vere helpanta 
kunulino al la laboranta viro. Se ankaü 
Sia kun-agado ne estu sufiĉe atentata, Sia 
destino estas helpi la viTon per ama 
sindediĉo.

Vera eminenteco de la virino devas 
montri ĉi tiujn tri ecojn laŭ Dia ordono.

Aüstrio estas riĉe benata je tiaj virinoj. 
Kaj se ni deziras nomi kelkajn tiajn 
eminentajn virinojn el nia patrolando, tio 
ne okazas nur por nomi ilki, sed por 
montri, ke ĉe la virinoj aüstriaj la cititaj 
virtoj en plej bela harmonio estas 
troveblaj.

La eminenta, tutmonde konata, n u n  
jam elmondiĝinta aüstrianino Marianne 
Hainisch, la batalantino por la egalrajteco 
de la virino, estis la ĉiama protektantino 
kaj helpantino al Ciuj helponserĉantinoj. 
Sia eminenta spirito kaj emociiga bon- 
koreco igis Sin saĝa konsilantino de Ciuj, 
kiuj konfideme sin turnis al Si.

kostumoj, venintaj el ciuj partoj de la aüstria landaro, 
sia Landpatrino kaj transdonas donacojn kaj bondezirojn 
Leop>oldine Miklas. Oeestas nia altŝatata Federacia 
s-ro Wilhelm Miklas, la protektoro de Int. Esperanto- 
kai de 28-a Univ. Kongreso de Esperanto en Wien.

En la antaüsaJonego de Operdomo okazis feetludo por la helpverko 
„Kristnasko en la hejmlando“, de kiu ĉeestis de md.: Instruministro 
d-ro Pemter, s-inoj Bella P e r n t e r, Leopoldine Miklas, kanceliero 
d-ro von Schuschnigg, Financministro d-ro Neumayer, fttat- 

sekretario por Eksteraj Aferoj d-ro Guido Schmidt.
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S-ino Josefine Schmitz, la edzino de Urbestro 
de Wien, eksvickanceliero Richard Schmitz.

Kiel anĝelo, eirkaüradiata per la glor- 
krono de vera „Caritas“, aperas antaü 
niaj okuloj la bildo de Herma von Schusch
nigg, la aminda, bedaüre tro, tro frue 
elmondiĝinta edzino de nia multŝatata 
kanceliero. Estis la suferantaj, malsataj 
infanoj, kiujn ŝi speciale prizorgis, kaj ŝi 
ne ĉesis admoni, alvoki, petegi: „Invitu 
malsatajn infanojn al tagmango.“

La zorgema edzino de nia multsatata 
Eederacia Prezidanto Leopoldine Miklas 
simboligas la „Sindediĉon de la virino al 
nepublikeco“. Si nur deziras esti patrino, 
patrino de siaj propraj infanoj kaj tarnen 
estas la patrino de ĉiuj aüstrianoj. Beno 
eliĝis de §i, kiu niiIdigas la mizeron kaj 
sekigas lannojn.

La vidvino de nia tiom priplorata 
martira kanceliero Alwine Dollfuß restis 
spite sia profundega ĉagreno la bona genio 
de Aüstrio. Sia agadkampo estas bon- 
koreco, amo, kompato, flegado kaj pri- 
zorgo de la plej mizeruloj.

La admirinda princino Fanny Starhem
berg, konsilantino kaj gvidantino de ĉiuj 
virinoj, kiuj devas plenumi en la politiko 
kaj la publiko specialan mision, gvidas la

Herma von Schuschnigg-hejmo de „Porpatrina 
lelpverko de V. F.“. Konsilantino de Urbo 
Viien Mina Wolfring. Kanceliero d-ro 
k'on Schuschnigg vizitas la hejmon kaj parolas

kun la infanoj.

„Virinan Servadon por la patrolando“. Si 
nomis Aüstrion la „Edenon de Dio en la 
koro de Eüropo“ kaj sian vivlaboron ŝi 
vidas en tio, havi la okazon kunlabori en
ĉi tiu edeno.

La zorgo por vera familispirito, por 
helpanta amo al la kunhomo per la ben- 
riĉa instalado de Joseftisoh-helpverk% por 
doni tagmanĝon al la malriĉa intelektularo, 
estas la plej preferata tasko de la ĉiam 
helpopreta edzino de nia multsatata 
urbestro de Wien Josefine Schmitz. En 
komuna laboro kun la edzino de la instru- 
ministro Bella Pernter ŝi daŭrigas la 
verkon de Herma von Schuschnigg.

Kaj por Bella Pernter validas 1a eldiro 
de Le Fort „kie la virino agas laü sia Dia 
destino, ŝi ne plu estas ŝi mem, sed nur 
dediĉita al la Dia volo; tiam §i ne plu 
havas propran agadon sed nur kunagadon 
kun la agado de aliaj kiel helpantino. Si 
ne plu havas propran ĝojon, sed nur kun- 
ĝojon; ne plu havas propran doloron, sed 
nur kompaton“.

Kiel subtiile simboliĝas ĉi tiu „kompato“ 
kun la mizeraj, preskaü malesperantaj 
patrinoj en la granda „Porpatrina Help- 
verko“, estrata de la raalegoista eminenta 
aüstrianino Mina Wolfring. La patrolando 
ŝuldas multan dankon al ŝi pro la vere 
oferema agado.

Kaj la gvidantino de la katolika 
feminismo en Wien urba konsilantino 
d-rino Alma Motzko, kiu sur la politika 
kampo fariĝis pioniro de nobla virinismo, 
enprofundigis la patrolandan sentemon en 
la korojn de a virinoj, kolektis en 
politike danĝera tempo la virinojn kaj 
donis al ilia politika volo realan, socian 
formon,

Sed la vere eminentaj virinoj de nia 
popolo ne nur estas la jus cititaj, konataj 
de ĉiuj civitanoj, sed Mi estas la aüstriaj 
patrinoj, ĉiuj tiuj nekonataj patrinoj de 
multaj infanoj, kiuj memkompreneble for- 
donacas siajn fortojn, por flegi la junan 
estaĵon kaj ĝin eduki per penplena laborado. 
Sed al ili apartenas ankaü la seninfanaj 
virinoj, kiuj kunlaboras en ĉi tiu tasko laü 
la patrina sento de sia koro.

Kaj ĉi tiu patrina eco ne estas efemera, 
ne ligita al rapide forfluganta tempo, ĉar 
la patrino estas tiu, kiu venkas la tempon.

Fotoj: Dietrich & Co., Wien, VII.

9-a Brazila Kongreso 
de Esperanto.

Originala mallongiigita raporto.
La 12.—17. XL 1936 okazis sub la 

protektado de la Prezidanto de Brazilo, 
d-ro Getulio Vargas, kaj sub la honoraj 
prezidantoj s-roj Prezidanto de Cambro de 
Deputitoj, ministroj de Edukado, Ekster- 
landaj Aferoj kaj Trafiko kaj la urbestro 
la 9. enlanda kongreso.

Partoprenis 200 kaj aliĝis du oficialaj 
departementoj kaj 23 ne-esper. societoj. 
Specialaj gastoj estis nia nestora pioniro 
d-ro Odo Bujwid el Krakow, Pas tro 
prof. Stelacoi el Italujo kaj Argentina 
E.-Kolegio el Buenos-Aires. 11 brazilaj 
ŝtatoj nomis reprezentantojn.

Ministro de Trafiko permesis al la prez. 
de Brazila Ligo Esp. senpage telegrafi por 
la kongreso dum du monatoj en da lando 
mem kaj ankaü la respondoj estis senpagaj; 
la telegramoj kvazaü estis oficialaj.

La kunsidoj okazis en la ;>alaco de < 
Ministro por Eksteraj A- kaj en fej 
bibliotekejo estis ekspozicio de tsperantajc 
la ejoj propramove disponig taj de la ka 
celiero J. C. de Macedo Seares, noaarl 
„Ambasadoro de la Paco“. La malter&| 
kunsidon prezidis anstataü ia minstr 
konsulo d-ro J. Guimaraes Rosa kaj 
ferm an la kanceliero mem, je kiu okai 
unfvers. prof. E. Backheuser, la prez. c 
la kongreso, faris belan paroladon. L 
kunsidon je memoro al la 30a datrever 
de la deklaro de Esp. kiel „lingvo klar, 
por la telegrafo en Brazilo prezidis r 
prezentanto de s-ro ministro de Trafik

Kanceliero Soares propon s publikigt| 
de ilustrita gvidlibro en Esperanto pri R 
de Janeiro kaj ĝin eldonis Fakte 
formate kun belaj bildoj sur pli ol 30 paĝ 
krome 14 pĝ. E.-tekston da Ministerio 
Eksteraj Aferoj jesiakostoen la ŝtatapr

S-ro ministro de Trafiko konsentis 50 
rabaton sur la fervojo, eldonigis dum 
Intern. Specimena Foiro de Rio-de-Janei 
novan poŝtmarkon, similan al la pasin 
kun vortoj en portugala lingvo kaj 
Esperanto kaj ordonis la presigon 
speciala poŝtmarko, memoriganta la 
Brazilian Kongreson de Esp.!

Reelektita estis d-ro A. C o u to  Ferna 
kiel dumviva prezidanto de B razila E.-Li 
Post raporto de la ĝeneralsekretario pr 
d-ro Porto Garreiro Neto kaj klari 
vortoj de prof. Bujwid aliĝo al I 
Esperanto-Ligo estis decidita.

L a  kongresanoj ankaü e s tis  gastoj de 
ambasadoro d-ro Thadeu Grabowski 
tetrinkado; la sekretario ilin bonvenigis 
Esperanto.

Ni aldonas, ke ĉiuj nur kun granda fd 
kaj admiro povas gratuli al la brazi 
samideanoj. La redakcio.

Du gravaj okazontaĵoj en 1
Ciu ĉeestu, ŝparu jam nun!

Kiu ne ankoraü revis pri Parizo?
Jen okazo veturi tien, por ĉeusti 

gravan „Internacian Konferencon“ sub 
titolo. „Esperanto en la moderna vivt 
de 14.—17. de majo.

4 komisionoj zorgos pri jenaj fakoj: 
„Esperanto en la lernejoj“ 

„Internacia Trafiko“ 
„Sciencoj kaj Teknikoj“ 
„Intelektaj interŝanĝoj“.

Ses homoj gvidos la aranĝon: Prej 
Andre Baudet, vicprez. Ernest Archdeaw 
Louis Bastien, ĝen. sekr. Pierre Petit, 
kas. C. Rousseau. Ci tiuj homoj, merititi 
en Esperantujo, garantias bonegan suj 
ceson.

Via devo: nun aliĝi kaj pagi lamalali; 
kotizon de 100 fr. fr. kaj, se vi aliĝos ĝi 
15. februaro nur 80. — Sed vi ricev< 
Insignon, 6 monatojn la oficialan gazet(Kj 
ĉiujn dokumentojn, 40% rabaton sur 
francaj fervojoj, senpagan eniron en 
Ekspozicio dum 6 tagoj kaj partopi 
al ĉiuj solenaĵoj kaj al la teatra v 
senpagan karton karton por la 
festono de la Konferenco.

Adreso: Paris (10), 34 Rue de Ch
Kiu ne deziras viziti Varsovion, laufl 

kie nia majstro trovis sian ripozejon?
La Jubileo-Kongreso de 7.—15. aügi 

donos al vi la okazon.
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Karnavalo en Wien

^suar-februar-programo de „Wiener Fest
ausschuß“, Wien, VII., Messepalast.

jt-sponigita de „Fremdenverkehrsötelle, Wien“.
Wien rajte estas nomata la urbo de 

«rmo, eleganteco kaj de la belulinoj, jen la 
smavalo estas la tempo, dum kiu la urbo 
fern denove ĝustigas kaj fortigas d  tiun sian 
•ifamon. La brilo, la gajeco kaj la familiareco 
la balfestoj, ek de la noblaj reprezentaj bal- 
«oj ĝis la plej popularaj kostumfestoj estas 
;cialajo de Wien, kaj duj tiuj plezurajoj 
kau havas sian altirforton por la fremdulo. 
Speciala originale«) de la karnavalo en Wien 

i la intima iigiteco de la grandurbaj di- 
ajoj kun la plezuroj de l’vintro&porto en 

siaj formoj. Eĉ ĉe mallavora neĝstato 
mrado duhora sufiĉas, por atingi la belegajn 
regionojn de Schneeberg, Rax kaj Semmering- 
äatoj. Nur en Wien estas eble dumtage sk»- 
>rti kaj vespere ĝui la plezurojn de grand-
V #

;la glitkuradsporto estas hejmeca en Wien, 
grandaj ghtkurejoj artefaritaj ebligas ĉi 
sporton gis printempo.

Sed krome je via dispono niaj teatroj 
vice Oper kaj Burgtheater.

Tial venu al Wien por karnavali! 
len kelkaj aranĝoj: Balfesto en Operdomo 
.1.), Balfesto de Urbo Wien (4. 2.), Fest- 
pero de Deutschösterreichische Schrift- 
liergeno&senschaft en Hofburg (8. 1.), Festo 
Nacioj en Koncertdomo, Balfesto en Burg,
lesto en Kastelo Schönbrunn, kostum-

ktp.
[13.—15. februaro 70-jara jubileo de „Ce la 

blua Danubo“ de Johann Strauss, krome 
izicio „Strauss kaj lia epoko“.
:talajn informojn de supra adreso.

lio: ^
n kun ĉiuj aŭstriaj sendiloj: ĉiun
ndon de 15 h 40—16 h E.-kurso de
ugo Steiner.
n 2. kaj 4. vendredon proks. je 22 h 20 
speranto-Varbadservo por Aüstrio“: 

januaro: „Aüstriaj eminentaj virinoj.“ 
arolas prof. d-rino Brunhilde Flasch, 
januaro: „Oni parolas pri aüstriaj nov- 
Imoj.“ Parolas ĉefredakt. Nik. Hovorka. 
o, Praha, M. Ostrava: 7. I. (22.15— 
.30) komika opero „Vendita Fianĉino“;
. Ostrava (18 h—18 h 10) 12. L: Nia 
a Univ. Kongreso (Frant. Blaha); 
I.: „Cefioslovakaj laboristoj ekster- 

jjftinde“ F. Uhlir), 26. I.: „Pri lernejoj“ 
‘d. Sykora).
sterr Verkehrsbureau, aranĝos por 

kaj Varsovio apartajn societ-
ĝojn.

Ni estu prudentaj!
El Heroldo de Esperanto, 22. XII. 1936.
. . .  Versajne estas faritaj eraroj ambaüflanke.

Sed ne tio mm gravas. Gravas nur unu 
punkto: la intereso de Esp.-movado. Kaj la 
ĝu6ta demando do ne estaß: kiu pravas? sed: 
kio utilas al la movado? Cu utilas al ĝi 
konstanta disputo, kverelado, skismo — aŭ ĉu 
utilas al ĝi harmonia kunlaborado, energia 
agado en unueco kaj konkordo? La respondon 
jam donis la plimulto, la komitatanoj, lai pi
naciaj asoeioj, la delegitoj, eĉ la membroj! 
Ui sankciiö per siaj voĉdonoj, per sia aliĝo, 
la decidojn de la Estraro. Ili sankciis tiujn 
decidojn kune kun la faritaj eraroj. Cu post 
tio la „paragrafo“ estu pli grava ol la vivo? 
Cu blinda obeo al arkaiĝinta leĝo, farita sub 
tute aliaj cirkonstancoj, denove disigu la esp- 
istaron? Cu pluajn valorajn jarojn ni perdu 
per tiu nesana kverelado, malinda je nia alta 
celo? Ciu, kiu per tio prokrastigas la venkon, 
ŝarĝas sur sin grandan kulpon!...

Ni fine estu prudentaj! Temas pri la intereso 
de nia movado, pri la feliĉo de la mondo, al 
kiu ni alportu la rimedon, kiu alproksimigu 
la popolojn buŝe, spirite kaj köre!

Ni estu prudentaj! Ni laboru por la 
estonteco! Apogu tiujn, kiujn vi mem elektis, 
kiuj havas kiel vi mem, la sinceran deziron, 
antaŭerrpuŝi nian aferon.

Kaj en la Novan Jaron eniru kun la firma 
decido: De nun ni ne plu disputos, sed laboros, 
car ni volas, ke nia afero venku!

Jus venis la sciigo, ke ’la svisaj —s-anoj 
deoidis en Bern „resti fidelai al UEA“, 
t. e. apogi la Ckenevan torson, kiu iam estis 
UEA. La motivoj nur povas esti la samaj, 
kiuj kaŭzis la proteston kontraü la translokigo 
de UEA al London. Tarnen, kiel tiu torso 
povus vivi, se la esp-istaro en sia grandega 
plimulto sankciis la paAojn de la Estraro? 
(Aliĝis jam 12 landaj asoeioj, inter ili la plej 
gravaj al 1EL.) Nur se unuopaj bonhavaj 
s-anoj, pro miskompreno pri la vera celo de 
la E.-movado aü pro nura obstino, donacus al 
la Geneva torso la necesan nutrajon, ni vidas 
por ĝi viv-eblecon. Sed estus domaĝe pro la 
mono tiel forĵetota.

Ni nur povas ripeti: la vera UEA hodiaü 
portas la tiomon 1EL; aliĝintaj landaj societoj, 
membroj, eĉ la laüstatute (lau statuto de UEA) 
elektita estaro estas samaj; celoj kaj taskoj 
estas samaj; la spirito estas la sama...

Gesamideanoj estu prudentaj kaj estonte vin 
gvidu nur la intereso de la movado! En la 
nova jaro ni prefere ne plu muelu tiun temon 
de.la jam eknaŭzanta malunueco e-ista. Ni 
rezignu kaj prefere' nur raportu pri laboroj 
faritaj kaj farotaj, pri ia rezultoj atingitaj, por 
veki novan kuraĝon, freŝan entuziasmon kaj 
instigi al ĉiam pli grandaj faroj por nia afero.

Ek al ĝojiga laboro! T. J.

Esperanto-Varbadservo 
por Austrio.

Kun granda plezuro ni informas niajn 
fidelajn legantojn, ke nia organo nun en sia 
14-a jaro eliras en kelkmila nombro en la 
tutan mondon. Kun granda fiero ni publikigas 
la belajn vortojn de nia kanceliero sur la unua 
paĝo kaj vere ĝoj-us, se vi en Esp. sendus 
dankkartojn al nia kanceliero.

Niagazeto en pli granda amplekso sen altigo
de la prezo nun eliru kaj montru ĉie, ke 
Esp. prosperas en Aüstrio kaj la oficialaj 
instancoj ĝin respektas, kaj informu niajn 
s-anojn pri Aüstrio, tria bela pacama lando!

Ni ankaü petas vin, ke vi afable publikigu 
en la E.-gazetaro interesajn artikolojn el AE.

Sed al la unuopaj s-anoj en tutmondo gravan 
peton: publikigu en via loka gazetaro artikol
ojn aü notetojn kaj sendu la koncemajn 
gazetojn al ni. Por ĉiu 6endita gazeto vi 
ricevos rekompencon en formo de gvidiloj 
aŭstria aü eksterlanda kaj je la fino de la 
jaro ni disdonos premiojn de 10 libroj por 
la s-anoj, kiuj ensend-is la plej multajn 
gazetojn, kaj publikigos iliajn nomojn!

Tio estas tre grava afero kaj ni publikigos

en ĉiu numero la alvenintajn gazetojn, kio 
estas propagando por la koncemaj gazetoj!

Sed ensendu ankaü nelongajn artikolojn, 
skizojn, spritaĵojn kun bildoj, kiujn ni laü- 
eblo publikigos. • Steiner.

Novaperis jenaj libroj:
„Antaüaj cirkonstancoj“, burleskajo de 

Nestroy, 60 g (1 resp. kup.).
„E.-ŝlosilo“, 4. eldono.
„Kleines Taschenwörterbuch Deulsch- 

Esperanto“, po 5 ekz. 50 g (1 r. k.).
„XI. Somera Universitato“, 20 tre inter- 

esaj prelegoj, bele bindita, S 2.70.
„Albumo de Wien“, bele bindita, kun 

pli ol 100 bildoj kun E.-teksto klariga, 
S 2.70. Ambaü kun afranko po 5 r. k.

„Tra Aüstrio“, vojaĝlibro tra la plej 
belaj partoj de Aüstrio, 80 paĝa, S 1.70 
(3 r. k.).

Ciujn librojn peras nur kontraü antau- 
pago Aüstria Esperantisto, Wien, I., Neue 
Burg. __________

Foiro de Wien okazos de 7.—13. marto 
(937.

Hofkirche en Innsbruck.
Originala artikolo de Landes

Verkehrsamt Innsbruck
En la koro de la bela 

Tirol-a ĉefurbo Innsbruck 
estas juvelo de germana arto, 
la majesta tombomonumento 
de imperiestro Maksimiliano, 
la lasta kuvaliro, en Hof
kirche (kortega preĝejo), kune 
kun Hofburg (imperiestra ka
stelo) la arkitekturaj juveloj 
sur unu el la plej belaj placoj 
en germanaj alpourboj, sur 
Rennweg, la nuna Kanceliero 
Dollfuss-placo, sur kiun mal- 
suprenrigardas la rokopintoj 
de la potenca Nordĉeno de la
Alpoj.

En la meznavo estas la impona monumento 
kun la metala statuo de la genuanta impe
riestro. La 4 vandoj de la maüzoleo surhavas 
miraklaĵojn de plej subtila »tonskulptarto de 
majstro Alexander Collins, 24 reliefojn el 
karara marmoro, prezentantajn okazintajojn

Hofkirche (Interno). Foto: R. Müller, Inntbruck.

el la vivo de la imperiestro. Inter altaj, mar- 
moraj kolonoj ĉirkaŭas kiel metalaj gardistoj 
la imperiestran tombejon 28 statuoj de herooj 
kaj virinoj en pompaj kirasoj kaj riĉe orna; 
mitaj vestoj, skulptitaj kaj fanditaj de la plej 
famaj artistoj en la 16. je.



I n t e r n a c i a  E s p e r a n t o - M u z e o .
Wien, I., Neue Burg (Imperiestra Kastelo).

Aŭstria Esperantisto

Nia registaro disponigis al 1EM sekve de 
decido de la iama UEA-Estraro, sendi la 
UEA-bibliotekon por konservado al IEMW, 
300 kv. m. saloneĝon krom la ĝisnunan.

Pro la disputo la decido, jam anoncita al 
nia registaro, ne povis esti plenumita.

Tial ni petas, ke ĉiu esp-isto 6endu ion al 
!a Muzeo, ĉu librou, broSuron, atiAon, sigel- 
markojn, kongresaĵojn, fotojn, gvidfoliojn,

propagandilojn ktp. — fNi publikigos la nom- 
ojn de la sendintoj en La gazeto.

Se vi inten cas sendi rnulton, eventuale sendu 
antaŭe liston kaj ni forstrekos tion, kion la 
biblioteko jam posedas. Ni jam posedas 
proksirmime pli ol 10.000 librojn, broŝurojn 
ktp. Ankaŭ unuopaj malnovaj gazetnumeroj 
bonvenaj, ĉar ofte mankas tiuj en la kolekto.

Koran dankon jam nun.
La fondinto de IEMW: Steiner.

Antaŭaj cirkonstancoj
de Johann Nestroy 

Esp.-igi« Hugo Steiner.
La tcantoja trad Alois Norbert.

Daürigo.
Sepa sceno.
Muffl sola.

Mufll (lin postvidante). Plebano! Tiom riĉa, 
tiel stulta kaj tarnen tiel edziĝinta. Li havus 
tro grandan feliĉon, sed tiu edziĝo estas jen 
malmildigilo. Se li ne estus tiel riĉa, Si ne 
estus edziginta lin; se li ne estus tiel stulta, 
li ne estus edziĝinta kun Ai; sed jen ambaü 
ĝustas, li semis riĉecon kaj stultecon, do li 
devis rikolti kolerigan edzinon. Tiel oni 
havigas al si mem sian virinan drakon kaj 
tiel nelpas al la dtiino de venĝo, Nemeso, por 
ke Si neniam perdas la konfidon de la justeco. 
Domaĝe, ke mia ekstera homo ne plu taügas 
interesigi inojn, ĉi tiu virino estus. . .  sed 
iomete imponi ni tarnen devas al Si. Laü 
konduto kaj fizionomio lasi deveni Sin, ke jen 
unu staras sur la restaĵoj de brila pasinteco, 
montrite per fiera ceremonieco, ke oni rezignas 
koketi kun tolaĵlukso.. .  tiam ankau la mal- 
riĉiĝinto gajnas simpatian brileton (rigardante 
ind-en), La pordo malfermiĝas (li retiriĝas
en la fonon). Estaĵo — ------ falbaloj flirtas
.. .  estas Si...  tiu estas la dommastrino.

Peppi (venas, sen vidi Muffl, de maldekstre).
Oka sceno.

Peppi. Muffl maldekstre de li.
Peppi (al si). Kie do estas la teatroanon-

coj...?  (si serĉas inter la dekstre sur la tablo 
kuAantaj gazetoj kaj staras tiel, ke Muffl ne 
povas vidi Sian vizaĝon; legante el jurnalo.) 
Sepdek kvina prezentado en loĝiabono...

Muffl (al si). Mi ankaü iam eistis duona 
loĝiabonanto; unu cedis al mi siajn parajn 
tagojn. Kie estas tiuj tagoj?

Peppi (trafoliumante la jurnalojn). Ha, granda 
Stelo... tio estas interesa.

M. (al si). Malvalorajoj ĉiam estas Stelataj, 
monujoj, koroj, arĝentkuleroj, 6pritkantetoj. . .  
vere kontentigas, se iam grandioza afero 
okazas.

Peppi (legante en la jurnalo). „Ducent duka- 
tojn rekompencon por la eltrovo de la aginto, 
kiu ĉe bankisto Reichenbach. perforte enirinte 
Stelis dudekmil guldenojn.“ (Si parolas.) Ducent 
dukatojn — — —! Tio ne estus malbona 
negoco, malkaSi la Steliston.

M. (al si). La krimo estas Sia pasio; tio 
ßupozigas molan romantikan animon. Mi havas 
la honoron, diri bonan.. .  (Li sin klinas pro
funde.)

Peppi (iomete konfuzite al si). Sinjorina 
moAto...! (Esplore rigardante al M.) Kiu estas 
ĉi tiu homo?

M. Pardonu, treestimata ĉeestantino, sinjoro 
via edzo avancigis min sia unua persona dom
servisto.

Peppi (surprizite pri la voĉo de M.). Oi tiu 
voĉo. . .  Tiu ĉi ja estas (lin pli proksime 
rigardante) Muffl.

M. (mirigite al si). Si konas min...! (Sin 
pli proksime rigardante.) Je la ĉielo kaj 
tero...! Estas Si! La aktorino de Pompadour!

Peppi (kolerete al si). Nepre ĉi tiu devas veni 
en nian domon.. .  mi genas antau li en mia 
6ubula sfero.

M. (tragike). Do tiel ni devas revidi nin, ci 
ĉiam tiel ruĉege ŝminkita kaj nur en Narciso 
tiel neforgeseble pala artistino! Mi en la 
humila obskureco, ci la Hera edzino de ligno- 
vendisto, sendigne humiliĝanta en la polvo. . .  
ha virino! Mi volus, mi neniam estus vidinta 
ein!

Peppi (al si). Li taksas min la sinjorina moSto, 
tion mi eluzu! (Laüte.) Mia sinjoro domservisto 
Muffl, vi komprenos, ke en ĉi tiu domo vi ne 
povos resti. (Si fiere preterpasas. Maldekstren.)

M. Kiel? Se jus tio estus tiio, kion rnd ne 
komprenas? Sinjoro via edzo faris fiksan kon- 
trakton kun mi .. .

Peppi. Vd do ne volos aserti, ke kontraktoj 
estu sorĉaj eldiroj! Legu estonte pli diligente 
teatrojurnalojn.

M. Ho, indigniga animo, trompita de 
moderna ĉarlatanajo.

Peppi. Pripensu, ja estas por vi vivdemando . . .  
la avo de mia edzo kaj Othello diris unu al 
la alia ,,ci“!

M. Ne babilu, Peppi!
Peppi (sin alproksimigas petante)., 

mian bonfamon!
M. (kun granda malvarmo). For <k mi!
Peppi. Se oni eksciiĝos, kemi vin amis,ke< 

mi ankoraü amas. (Si petau'e kaj flatanit 
proksimiĝis kaj metas la brakon sur 
nukon.) Anton, loriru el ĉi tiu domo!

M. (Alrigardas Sin karese dum m< 
poste denove la kolero vekiĝas.) Tarnenekzi 
malbonaj homoj, speciale inter la abdi 
kulisogracioj! Ne amindumu min! Ci 
teatrajon vi ne ludu, kaj se ĝi denove 
sur la repertuaron, ĝi ne plu fariĝos atrakcŭ 
. Peppi. Pripensu La malhonoron, se tio k< 

iĝos . . .  mi kaj unu . . .  tiam certe estis 
cirkonstancoj; sed mi kaj domservisto..

M. (kolere). Kion? Tiel parolas virino, 
havas edzon, kiu antaüe mem (rememorai 
. . .  ne ĉiam estis lignovendisto? (Denove 
gesante.) Kiu mem unu iaman... Stulta 
bilado. (Kolerete, al si.) Sufiĉe! (Laute.) Q 
neniam amis. Nun estu mia plej gn 
plezuro, esti ĝena al ci, tre malagrable j

Peppi. Ĉu vi do ne foriros? Bone, barban 
memoros pri tio. (Dum foriro al si.) Ni 
aĉigos lin ĉe la sinjorina moŝto, si 
ordoni al sia edzo, ke li zorgigu he 
1’ domgardisto por lia energia forigo. (Si 
md-en.) Daürigoj

Austria Antologio de la 20-a jari
aperos dum 1937 en 6 partoj po 64 
kaj traktos nur pri modemaj aüstriaj 
kistoj, ĉu jam famaj ĉu altesperigaj.

Prezo po libro, ĉiu formonta apaj 
tutaĵon, aŭ ŝ 2.10 plus 30 g afraj 
Antaümendintoj kaj pa-gintoj por 6h 
ricevos senpage belan kovrilon por la 
verko.

Pagintoj ĝis 15. februaro por 1 aö 
ses libroj, ŝparos pagi la afrankon!

Kompilanto: Steiner, Wien, I., Neue B(
Miniaturoj. . .

Aesopus (sepa jarcento antaü Kristo), \ 
grekan fabeliston, oni demandis:

„Kiel oni povas esti honesta homo?“
„Faru ĉiam la malon de tio, kion la 

faras“, respondis Aesopus.
El la fremdul-libro en restoracio sur 

berg:
Kiu ĉiam ree ĉe forno sidas, 
en la ĉambro restas kaj nenion vidasJ 
kiu fremdajn urbojn ne vizitas 
tiu en azena felo nur troviĝas.

E-igis A. Multruj
Literatura Mondo, Budapest, IX. Soroksari-o

Daüriga volumo de Enciklopedio d« 
aperos en 1938. Por posedantoj de la uniujj 
volumoj la eldonejo ebligas favorprezon 
tria volumo kaj pro tio ĝi sendis detalan oj 
ton al ĉiuj el ili. Se iu posendanto ne riet 
tian oferton ĝis la 15. de jan., bonvolu pr 
skribi al la eldonejo.

Anonceto 2-liniaj ŝ 2.—!
Mi deziras interŝanĝi pm. kun USSR, Ita 

Hispanujo, Portugalujo kaj Ekstereür 
Kort. kons. Steiner, Wien, 1., Neue ß 
eldon. de la gazeto.

Demando!
Cu vi aü konato de vi en eksterlando der 

ricevi nian gazeton regule? Tiam » 
9 respondkuponojn por la tuta jaro lWi 
kvanton da bonaj uzitaj poŝtmarkoj d 
lando, prefere aer-, bonfarem-, jubik 
markoj. Afranku filatelie. Laü la valorc. 
sendos eventuale por tuta 1937 la gare'

La

Eigentümer, Herausgeber, Verleger, verintwortl. ft 
Hofrat Hugo Steiner, Bisamberg, Bundesstnfle 1' 
Druck: Buch*, Kunst- und Zeitungsdnickem -Al 

Düreru, Wien, VII., Bxndgisse 28.
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Eine Sprache, um die Welt zu durchreisen.
Joseph R. Scherer, Journalist, Los Angeles, USA.

Hunderttausende bereisen fremde Län
der, fahren seilbst um die Welt und 
sprechen nur eine Nationalsprache. Die 
Frage ist nur, wieviel geistigen Genuß 
sie haben, was sie sehen!

Es besteht der allgemeine Aberglaube, 
daß man mit der englischen Sprache 
leicht durch alle fremden Länder reisen 
kann. Aber während verschiedener Reisen 
durch 47 Länder in den letzten Jahren 
konnte ich verschiedene Beobachtungen 
machen, welche die Unrichtigkeit dieser 
Behauptungen beweisen. Vielleicht ist die 
Tatsache, daß ich mehr als 1000 Licht
bildervorträge in sechs Sprachen hielt, 
für Sie ein Beweis, daß ich Ihnen nicht 
Großsprechereien bringe, sondern inter
essante Tatsachen.

Während meiner Vortragsreisen durch 
die Vereinigten Staaten sagt man mir 
stets: „Oh, ich reiste durch ganz Europa 
und überall sprach man Englisch.44 Auf 
meine Frage „Welche Menschen haben 
mit Ihnen gesprochen?44 erhielt ich die 
Antwort „Bedienstete in Hotels Ver
käufer in Andenkengeschäften, die Kellner 
in einigen guten Restaurationen und die 
Führer der Reiseautobusse“. Aber sie 
mußten gestehen, daß sie von diesen dem 
Fremdenverkehr dienenden Bediensteten 
nichts Interessantes lernen konnten, daß 
diese nur auf die einfachsten Fragen 
antworten konnten betreffend Schlafen, 
Essen und Erinnerungsgegenständen. 
Diese Bediensteten wären ja auoh dumm, 
wenn säe nicht wenigstens einige Redens
arten lernen würden, wenn sie daraus 
Nutzen ziehen können. Aber, wenn sie 
feststellen, daß der Tourist nicht sehr 
viel Geld in der Tasche hat, dann wollen 
sie nicht das einfachste englische Wort

verstehen. Dem Touristen also, der in 
USA. damit großtut, daß überall Englisch 
gesprochen wird, antworte ich: für den 
Touristen ist nicht die englische Sprache 
die internationale, sondern der Dollar in 
der Tasche.

Uebrigens sind die französische, 
deutsche und spanische Sprache ebenso 
international wie die englische... in 
den verschiedenen Gesellschaftssohichten. 
Unter Wissenschaftlern und Universitäts
professoren wird die deutsche Sprache 
viel mehr gesprochen als Englisch. In 
der vornehmen Gesellschaft in aller Welt, 
wird Französisch gesprochen. Nur für 
den Handel, für Hotelszimmervermieten 
und Verkauf von Erinnerungsgegenstän
den ist die englische Sprache mehr „uni
versell“. Aber für den Menschen, der 
intelligenter reisen will, der etwas von 
der Seele und dem Herzen fremder Völker 
kennenlernen will, gibt es nichts Schöneres 
und Tauglicheres in aller Welt als 
Esperanto. Ich selbst konnte feststellen, 
daß in der ganzen Welt Esperantisten 
leben.

Ueberall, wo man hinkommt, wird man 
von Esperantisten erwartet und diese ge
hören der intelligenteren Schichte der 
Bevölkerung an, denn sie haben durch 
das Studium des Esperanto bewiesen, 
daß sie einen geistigen Horizont haben, 
der die Grenzen ihres Landes über
schreitet. Gleichzeitig sind sie aber auch 
befere Patrioten, denn sie wissen, daß 
nur durch allgemeinen Frieden das Vater
land am besten gedeihen kann.

Jeder unzufriedene Tourist, der sprach
liche Schwierigkeiten im fremden Lande 
hat, ist em Schritt zu Feindschaft und 
zu neuem Kriege. Hingegen jeder Espe
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rantist, der aus fremden Landen heim- 
koniint und über die lieben und freund
schaftlichen Völker erzählt, ist ein weiterer 
Schritt zum allgemeinen Frieden.

Der gewöhnliche Tourist beklagt sich 
über die Habsucht der Hotels und die 
unfreundlichen Bediensteten, aber der 
Esperantist erzählt zu Hause, wie ihm 
immer die Reise angenehm gestaltet 
wurde, einfach nur durch den Gebrauch 
einer magischen Sprache — des Esperanto.

ln allen Weltteilen begegnete ich 
Esperantisten, die mir halfen, ihr Vater
land besser kennen und damit ihr Volk 
mehr lieben zu lernen. Sie holten mich 
an der Station ab und ich konnte ihren 
vielen Einladungen zum Wohnen und 
Speisen gar nicht Folge leisten. Ich be
gegnete tausenden von Kindern, die 
unsere Sprache plapperten. Ich fühlte 
mich überall zu Hause.

Dank dem Esperanto konnte ich mehr 
als 35.000 Photoaufnahmen über das 
Familienleben in 47 Ländern machen. 
Ohne Esperanto wäre dies unmöglich 
gewesen.

Esperanto ist keine neue Idee in der 
Welt, ln Indien, wo die Bewohner hun
derte von verschiedenen Sprachen haben, 
fordern diese nicht, daß die einen die 
Sprache der anderen lernen. Im Gegenteil, 
sie alle lernen eine eigene Art „inter
nationale Sprache“ das Hindustani und 
sie verstehen ... einander. Ebenso ist das 
Malaiische das „Esperanto“ der malaii
schen Inselgruppe. Ein aufgeklärter Ja
vaner sagte mir: „Diese Dunkelhäutigen 
können im allgemeinen nicht lesen und 
schreiben, aber sie können wenigstens 
ohne Schwierigkeiten mit Fremden 
sprechen.“

Aber eine so einfache Lösung können 
sich die zivilisierten Europäer und Ameri
kaner noch nicht allgemein vorstellen. 
Für sie ist die Idee einer neutralen inter
nationalen Sprache zu einfach. Sie ziehen 
es vor, hunderte und tausende Stunden 
fortzugeben, um Sprachen zu lernen, die 
sie niemals mit Erfolg in der Praxis ver
wenden können.

Zum Beispiel in USA. wird von lt)00 
jungen Leuten, die in der Mittelschule 
eine Fremdsprache lernen, vielleicht 
einer sie sprechen können. Die meisten 
Engländer und Amerikaner gestehen ein, 
daß das Englische eine außerordentlich 
komplizierte Sprache sei. Tatsächlich

müssen sie Kollegien und Universitäten 
besuchen, um wirklich ihre Muttersprache 
zu erlernen und sogar machher müssen 
sie oft das Wörterbuch benützen. Aber 
sie fordern gleichzeitig, daß die englische 
Sprache die „allgemeine“ sein solle. Aber 
sie sind schon zufrieden, wenn Fremde 
ihre Sprache nur elend sprechen und ihre 
ihnen schöne Sprache verkrüppeln.

In meinem Berufe als Vortragender 
— mehr als 300 Vorträge hielt ich außer
halb USA. —- sprach ioh oft in einer 
der großen Nationalsprachen, aber als 
es zur Uebersetzung in die Landessprache 
kam, bat man mich fast immer in Espe
ranto zu sprechen, weil die Uebersetzung 
aus Esperanto leichter sei.

Vor 2 Jahren wollte ich ein Postkonto 
in einer großen Stadt in der Schweiz 
errichten und schrieb einen Brief in 
Englisch. Ich erhielt unter anderem fol
gendes zur Antwort: „Schließlich wollen 
wir Sie bitten, uns in Deutsch oder 
Französisch zu schreiben, weil wir die 
englische Sprache nicht zu sprechen ver
stehen.“ Und da sagt man, daß in der 
Schweiz jeder Englisch spreche ...

Vor 3 Jahren erschien in der offiziellen 
Druckerei der großen Columbia-Univer
sität in New York ein dickes Buch 
„Cosmopolitan Conversation“ (Internatio
nale Konversation) von dem berühmten 
Professor Gerbert Newhard Shenton, aus 
welchem Buche ich folgende Stelle zitiere: 
„Die wichtige Frage ist, wie können 
Menschen verschiedener Zungen mitein
ander sprechen? Dieses ewige Problem 
internationaler Verbindung hat seit 
langem aufgehört eine Sorge traumhafter 
Idealisten zu sein und ist nun ein wich
tiges, dringendes und praktisches Pro
blem der Realisten. Einfachheit in der 
Verbindung zwischen den Völkern ver
schiedener Zungen ist nicht mehr Luxus, 
sondern Notwendigkeit...!“

Man könnte dicke Bücher über den 
Nutzen und die Notwendigkeit des 
Esperanto schreiben.

Ich wollte nur aufzeigen, daß „Ver
mittelst einer Sprache die Welt zu durch
reisen“ kein utopistischer Traum ist, 
sondern Wirklichkeit. ESPERANTO ist 
diese EINE SPRACHE, die in allen Län
dern hilft.

Esperanto ist der grüne, universelle 
Paß! Er erleichtert Ihnen nicht nur den 
Uebertritt der Landesgrenzen, sondern



Nr. 1 <16) Die zweite Sprache für Alle Seite 3

erleichtert Ihnen den Zutritt zu den 
Herzen der gleichfühlenden Menschen in 
aller Welt — der Esperantisten.

Herr Scherer wird im Februar in Wien 
und in einigen Städten Oesterreichs inter
essante Vorträge in deutscher Sprache 
halten.

Der 9. Brasilianische Esperanto-Kon
greß fand in glänzendem Rahmen im 
Ministerpalais statt. Der brasilianische 
Kanzler führte selbst bei einer Sitzung 
den Vorsitz. Zwei Briefmarken erschienen 
mit Esperanto-Text: Eine für die Messe 
und die zweite zu Ehren des Kongresses 
und trägt in Esperanto die Umschrift 
„9. Brasilianischer Esperanto-Kongreß, 
November 1936, Rio de Janeiro“.

Linz hat schöne Ansichtskarten mit 
dem Dome und Esperanto-Beschriftung 
und dem Wunsche agrablajn festotagojn“ 
(angenehme Feiertage) herausgegeben. 
Verlag Steiner, Linz.

Schwertberg, 0 . Oe.: Ekscefinstruisto Franz 
Frühwirt komencis E.-kurson.

Steyr. Kelkaj personoj lernas laü „Das 
Kleine Volksblatt“. La E.-vivo progresas ĉe ni.

Vöcklabruck. La E.-grupo bone funkcias 
sub gvidado de Brünne Fohler.

Wels. La 13.12. en Wels beia Zamenhof- 
festo kun 120 partoprenantoj. La fest- 
paroladon fa-ris prez. Franz. Poemoin kaj 
humorajojn prezentis inter aliaj Emst Moser, 
A. Mayr kaj G. Hacker. Larĝa, belaga 
programo, inter kiuj speciale Kant-unuiĝo 
kaj E.-mandolino-orkestro, ambaü sub gvid
ado de E. Moser, britis. Je la fmo dancado 
ĝis frumatene. La festo estis aranĝita de 
AEA- kaj AEF-anoj per unuigitaj tortoj.

Esperanto-Klub, Wien, L, Wallnergasse 6 
(im Haustore rechts, 1. Tür, bitte läuten) 
jeden Dienstag von 18.30 bis 19.30 Uhr 
Kurs (Gäste willkommen!), dann stets kurzer 
Lichtbildervortrag, kurze Vorträge, Unter
haltung, Singen. Gäste willkommen!
Al niaj grupoj kaj unuopaj membroj!

Ni köre salutas vin en la nova jaro. Gi 
fariĝu fruktodona por nia movado, por kiu 
Ciu el vi estas petata kunlabori.

Sendu ĉiumonate afable raporteton 6ur 
poätkarto kaj postulu nian hetpcm, kiam vi 
bezonos ĝin.

Ciu «erKxza e-»to — sed efektive ĉiu — el 
Vieno kaj ĉrrkaŭaĵo, kiu estas preta kore- 
spondadi kaj labori kun ’mi, estas petata, 
sendi senprokraste sian adreson al mi. Devo 
de ĉiu estu diskonigi Ci tiun alvokon. Per E.

for Austrio! Oswald Jeschonek, Gleiwitz, 
euchertstr. 35, Germaniando.

Sed heipu ankaü v.i kaj sendu viam kotizon 
ankorau en januaro, ]>or ke la aisendo de 
„2. Sprache“ povu en februaro ĝustatempe 
okazi.

Car Pasko estas ĉi jare tre frua, ni pro- 
krastos la generalkunvenon al Pentekosto en 
Krems, kie la s-anoj preparos Cion je via 
kontentiĝo. Okazos novelekto, ĉar prez. 
Steiner nur akceptis la elekton por unu jaro.

Scherer nur restos 4..-5 tagoj en Austrio.
La grupoj, kiuj deziras lin navi, ĝis 15. 1. 
informu nin pri tio.

S-ano Ulbrich, nia gazetar-refer., pro siaj 
studoj prenis liberternpon dumonatan de sia 
ofico en AEA. D-roj Höfer kaj Pfeifer 
anstataüos lin. Estaro de AEA.

Kristnaska Festo!
Kristnaska Fest ! ho dolĉa son' —
La temp’ de Igojo nur kaj bon'
Nun ree staras Ce la pord’,
En kor’ eksonas sankt-akord'.
Ne ĝojas nur infana kor’,
Ke venas nun benita hör',
En kiu la Ciela am’
Ekbrulas nun en pura flam’.
Plej be!a fest de l'tuta jar*!
Silentas nun cnvi', avar\
Car Ciu ja per amdonac*
Malpacon ŝanĝas nun al pac’.
Kristnaska Fest’! ni laüdu vin, 
Feliĉon portas via sin’.
Per via ven’ plenigas vi 
La mondon per la ben’ de Di’.
Tre Aatata prezidanto de AFA.! Permesu, 

ke mi transsendu al vi la plej elkorajn 
bondezirojn kaj gratulojn, la sarnan al 
oefdel. Weber, ia anoj de AEA. kaj 1EL. 
kaj al ĉiuj verdstelanoj. Eariĝu !a nova jaro 
plena da sukceso por nia granda afero, 
alportu ĝi plifortiĝon kaj plivastiĝon por 
nia tuta movado.

En tiu Ci senco mi salufas vin plej sincere 
kaj respektplene, spirite mi levas la glason 
kaj tostas:

Firme, forte staru nia aro 
en la venonta nova jaro!

Hans Zeller, Steyr.

Internationale Esperanto-Ligo.
Sitz: England

Hauptde!.: Gustav Weber, Wien, I.. Neue Burg 
Der Internationale Esperanto-Band (IEL) 

ist hinsichtlich Religion, Nation und Politik 
neutral.

Ziele: Den Gebrauch des Esp. in aller Welt 
zu verbreiten, Beziehungen zwischen den 
Menschen zu erleichtern, internationale 
Dienste zu schaffen, die von allen Menschen 
in Anspruch genommen werden können;
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unter den Mitgliedern das feste Band der 
Solidarität zu stärken.

Zusammensetzung: Aus den Landesorgani
sationen, tausenden Mitgliedern und hun
derten Delegierten in fast allen Ländern der 
Welt, die den Mitgliedern Auskünfte erteilen 
und ihnen bei Reisen behilflich sind; aus 
Gönnern.

Arbeitsfeld: Ein starkes Zentrum der Esp.- 
Bewegung zu schaffen, den Mitgliedern den 
praktischen Gebrauch der Sprache zu erleich
tern und die Sprache vermittels der Landes- 
organisationen in allen Kreisen zu propa
gieren.

Mitglieder: MJ mit Mitgliedskarte (K),
Kupondienst (Ku) und Jahrbuch (J); MA mit 
K, Ku, J und monatliches Organ „Esperanto- 
Internacia“; MAH mit K, Ku, J und Wochen
zeitung „Heroldo de Esperanto“; MS mit 
K, Ku, J, ,rEsp.-lntemacia‘< und Prämie.

Das Jahrbuch das im März erscheint, ent
hält Anschriften der Delegierten und Oruppen 
in aller Welt, Bericht über Esp.-Zeitungen, 
die Bewegung, den letzten Kongreß und viel 
Interessantes. Unentbehrlich für den Esperan
tisten, der Fühlung mit der Welt nehmen 
will.

Jeder Österreicher sei Mitglied der IEL. 
und deren österreichischen Vertretung, des 
„Oest. Esperanto-Bunde®“! Jahresbeitrag für 
IEL und Oe. E. B. S 2.— (Arbeitslose und 
Familienmitglieder S 1.—) mit Mitglieds
karte und vierseitiger Zeitung „2. Sprache 
für alle“. Mitgliedschaft als MJ S 5.—, 
MA S 12.65, MAH S 23.—; wenn aber Mit
glied des „Oest Esperanto-Bundes“, dann 
ermäßigt für MJ S 4.35, MA S 11.45.

Anschrift: Oest. Esp.-Bund, Wien, I., Neue 
Burg.

Weltfrieden.
De Dr. Emmerich Pabiadi, Reichenberg.

Mot t o :  „Stärker als alle Gewalt ist ein
n a c h g e b e n d e r  Geist. Güte 
bezwang die Welt.“ (Herder)

Wir wollen nicht länger mehr Schlächter
sein

Und auch nicht geschlachtet werden! — 
Wir Kameraden der Menschheitsfront, 
Wir wollen „den Frieden“ auf Erden!
Wir kämpfen ja alle für „Ehre und Recht“ 
Ein jeder nach seinem Glauben —
Wir lassen uns jetzt von keinem Wahn, 
Von niemand die Freiheit mehr rauben.
Wir beten auch nimmer mehr Götzen an, 
Die unseren Herrgott schänden,
Wir bringen „die Liebe“ der Welt zurück 
Und opfern mit reinen Händen!
Befreit euer Herz und eure Vernunft 
Aus den Fesseln des Wahns und der Läge, 
Der Menschheit Wurde rettet zurück 
Und der Wahrheit! — Sie führt uns zum

Siege,
Laßt die Kinder wiederum „Kinder“ sein, 
Es ist ihre schönste Tugend —
Macht wehrhaft den Geist und wahrhaft

zugleich
Gebt der Jugend wieder „die Jugend“!
Durch den Aether erschalle erlösend das

Wort:
„Laßt endlich Menschen uns werden!“ 
Wir haben alle gelitten genug —
Und brauchen „den Frieden auf Erden“!

Mondpaco.
De Dr. Emmerich Pabisch,

Moto: Pli forta ol perforto
Estas spirito tolerema.
Kaj boneco venkis la mondon.

Herder.
Buĉistoj ne volas ni esti plu,
Nek esti buĉataj ofere.
Ni kamaradoj de homa kunec’,
Ni volas la pacon surtere!

Ni 6iuj batalas por „rajt'“ kaj „honor'“ 
Laü propra ja kredb — sistemo.
Ni liberecon rezignos ne plu 
Pro ies freneza rabemo.

Ni ne adoras plu krudajn idolojn 
Je Dio hontigajn, profane,
Reportas la amon ni al la mondo, 
Oferas kaj pregas purmane.

Racion kaj koron vi do liberigu 
El ĉenoj de tromp’ kaj manio,
Savu la dignon de Thorn’ kaj de l'vero, 
Gi estas por venk’ garantio.

Infanoj denove eshi infanoj,
Gi estas ilia ĉefvirto.
Verigu l’spiritojn kaj ilin fortigu,
La flago juntüa ekflirtu!

Tra la etero eksonu sav-vort’:
„Fariĝu ni hompj vere!“
Ni friuj suferis sufiĉe jam,
Bezonas la pacon surtere!
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